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CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN° 12 

-- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso realizada no dia onze do mês de 
junho do ano dois mil e treze. 

--Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e treze, pelas nove horas e dez minutos, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os Senhores José Baptista 
Rodrigues, António Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz e Carlos Manuel Ataíde 
Fernandes, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não 
tendo comparecido, por motivos de ordem profissional, o Senhor Vereador Jorge dos Santos Rodri
gues Fernandes, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve 
lugar a reunião referida, antecipada por motivos de agenda do Sr. Presidente da Câmara. 

--À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião, dando início aos trabalhos. 

-- ORDEM DO DIA: 

--ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES- CIRCULAR 811213-PB
SOBRE A PROPOSTA DE LEI No 122/XII- REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS 
LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS -Subscrição de Declaração: Presente a cir
cular em título da Associação Nacional de Municípios Portugueses, propondo a subscrição da decla
ração que anexa, na sequência de diversas reuniões com os presidente de câmaras, a última das quais 
realizada no dia três de maio, em Santarém, e na qual os Senhores Presidentes das Câmara Munici
pais decidiram rejeitar de forma inequívoca e frontal a PLFL, uma vez que a sua aplicação: 

- Colocaria em causa o funcionamento dos municípios e deixaria inúmeros municípios numa situa
ção de rutura; 

-Permitiria a criação de limitações e restrições à autonomia municipal, propiciando uma ingerêcia 
por parte da Administração Central na autonomia municipal; 

-Conduziria a que Municípios que cumprem atualmente os limites de endividamento fossem atira
dos para uma situação de endividamento excessivo, de foram meramente administrativa, fruto de 
mera alteração dos critérios legais; 

-Inviabilizaria que muitos Municípios pudessem cumprir os padrões de qualidade de vida que o 
poder local já propiciou à generalidade dos portugueses; 

-Menosprezaria o papel fundamental do Poder Local no desenvolvimento do território e no conti
nuar da elevação da qualidade de vida das populações. 

------ Tendo nesta sequência reunido os órgãos da ANMP que tomaram a deliberação da qual surgiu a 
decisão seguinte, inserta no ponto 7 da referida proposta, onde os presidentes das Câmara Munici
pais decidem: 

a) Subscrever a Declaração da ANMP, com posterior envio ao Presidente da Republica, Presi
dente da Assembleia da República e Primeiro Ministro; 
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b) Sugerir aos órgãos municipais a denuncia dos aluais contratos de execução, previstos no 
Decreto-lei n° 14412008, relativos ao exercício de competências, pelos Municípios, no âmbito da 
Educação, que abrangem no seu âmbito as matérias relativas ao pessoal não docente, à gestão do 
parque escolar e às atividade de enriquecimento curricular; 

c) Acentuar a recomendação a todos os órgãos autárquicos que suscitem perante os deputados 
eleitos pelos círculos eleitorais respetivos a enorme responsabilidade que assumiram perante os elei
tores ao aprovarem esta proposta de lei; 

d) Sugerir aos órgãos autárquicos que, por todos os meios, informem e esclareçam as popula
ções sobre o conteúdo da P LFL e as consequências que a mesma terá para a sua vida quotidiana; 

e) Propor aos órgãos municipais que na primeira reunião que se realize depois do dia 1 O de 
Junho seja efetuado um minuto de silêncio, para que desta forma simbólica seja demonstrada a nos
sa preocupação e repúdio pelo conteúdo da Proposta de Lei de Finanças Locais,· 

j) Solicitar audiências com carater de urgência a suas Excelências o Presidente da República, a 
Presidente da Assembleia da República e o Primeiro Ministro, para que se possa expor o quadro de 
consequências da proposta de Lei e dos seus reflexos ao nível da sustentabilidade do Poder Local. 

------ Face à proposta em análise foi deliberado por unanimidade subscrever a Declaração da Asso
ciação Nacional de Municípios Portugueses em apreço. 

---SITUAÇÃO FINANCEIRA--

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do dia 
07 do mês em curso, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 236 244,59 Euros. 

-- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

---MODIFICAÇÃO N° 15- ALTERAÇÃO N° 8: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 42 445,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação 
da Assembleia Municipal. 

--ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

-- MODIFICAÇÃO No 14- REVISÃO No 4 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, no valor de 150 000,00 Euros, correspondendo a despesa de capital, foi 
deliberado por unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

---MODIFICAÇÃO No 14 - REVISÃO N° 5 AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Presente a modifi
cação I revisão em epígrafe, relativa à classificação económica 010202 - !MI - Imposto Municipal 
sobre Imóveis, apresentando uma inscrição/reforço no valor de 150 000,00 Euros, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 
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-----MODIFICAÇÃO N° 15- ALTERAÇÃO No 10 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 42 455,00 Euros; correspondendo 20 985,00 
Euros a despesas correntes e 21 470,00 Euros a despesa de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

---- COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Autorização Prévia da Assembleia Municipal - Lei no 
8/2012: Presente a informação n.0 029/DF, de 17/05/2013, subscrita pela Chefe da Divisão Financei
ra, Solange Delgado, informando que dispõe a alínea c) do n° 1 do artigo 6° da Lei n° 8/2012, de 21 
de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso) , que a assunção e compromissos plu
rianuais, independente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimentos ou a sua 
reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios 
e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando 
envolvam entidades da administração local. 

---- Refere neste contexto que, tendo em vista a abertura do procedimento "Serviços de Gestão 
Médica e Técnica das Termas da Terronha", por um período de 30 meses, com um valor base de 
75 000,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, originando um compromisso plurianual, 
deverá solicitar-se à Assembleia Municipal a respetiva autorização prévia. 

----Face ao teor da informação em apreço, em sua concordância foi deliberado por unanimidade, 
em próxima sessão da Assembleia Municipal, solicitar a emissão da autorização prévia para a assun
ção do compromisso referido. 

--EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS------------------------

--AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presente o auto de vistoria e medição 
de trabalhos referente à seguinte obra: 

-Beneficiação da Antiga E.N. Vimioso- Caçarelhos (Estrada da Ponte do Cabo)- Auto 
de medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 05/06/2013, no valor de 12 362,50 Euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

--CAUÇÕES: 

-- CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO DE ALGOSO - Liberação parcial 
de caução: Presente o auto de vistoria da obra em epígrafe, datado do dia três do mês em curso, do 
qual consta que, verificados os trabalhos pela respetiva comissão constituída por representantes desta 
câmara municipal e pelo representante do empreiteiro, a firma Multinordeste, S.A., concluindo que, 
na generalidade, os trabalhos se encontram executados de acordo com o projeto aprovado, e, verifi
cado que decorreram dois anos sobre o auto de receção provisória desta obra, estando, assim, reuni
das as condições previstas no artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 190/2012, de 22 de agosto, para se liberar 
60% do valor da caução prestada no âmbito de execução desta obra. 
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---Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e proceder à liberta
ção parcial da caução, nos termos do referido Decreto-Lei, na referida percentagem. 

---- REFORÇO, CONSOLIDAÇÃO E RENATURALIZAÇÃO DE UM AÇUDE EXISTENTE NO 
RIO MAÇAS - Liberação parcial de caução: Presente o auto de vistoria da obra em epígrafe, data
do do dia três do mês em curso, do qual consta que, verificados os trabalhos pela respetiva comissão 
constituída por representantes desta câmara municipal e pelo representante do empreiteiro, a firma 
Multinordeste, S.A., concluindo que, na generalidade, os trabalhos se encontram executados e sem 
defeitos aparentes e, verificando que decorreu um ano sobre o auto de receção provisória desta obra, 
estão o reunidas as condições previstas na línea a) do n.0 1 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 190/2012, 
de 22 de agosto, para se libertar 30% do valor da caução prestada no âmbito de execução desta obra. 

----Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e proceder à liberta
ção parcial da caução, nos termos do referido Decreto-Lei, na referida percentagem. 

ELEVAÇÃO DE ÁGUAS SULFUROSAS DA TERRONHA PARA FUTURO BALNEÁRIO 
TERMAL PROVISÓRIO- Liberação parcial de caução: Presente o auto de vistoria da obra em 
epígrafe, datado do dia três do mês em curso, do qual consta que, verificados os trabalhos pela respe
tiva comissão constituída por representantes desta câmara municipal e pelo representante do emprei
teiro, a firma Multinordeste, S.A., e que conclui que, na generalidade, os trabalhos se encontram exe
cutados de acordo com o projeto aprovado, apresentando algumas anomalias que devem ser corrigi
das num prazo máximo de 30 dias. Referindo ainda que só a 20 de julho do corrente ano completa 
dois anos sobre o auto de receção provisória desta obra, estando nessa data reunidas as condições 
previstas no artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 190/2012, de 22 de agosto, para se libertar 60% do valor da 
caução prestada no âmbito de execução desta obra. 

--Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo concedendo o prazo 
referido para a resolução das aludidas anomalias e proceder à libertação parcial da caução, na referida 
percentagem e nos prazos referidos. 

-- BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DAS TRÊS MARRAS- l.a FASE (TROÇO FRONTEIRA
A VELANOSO) - Libertação parcial de caução: Presente o auto de vistoria da obra em epígrafe, 
datado do dia dezasseis de maio findo, do qual consta que, verificados os trabalhos pela respetiva 
comissão, constituída por representantes desta câmara municipal e pelo representante do empreiteiro, 
a firma TOPBET - Trabalhos de Obras Públicas, Pavimentos Betuminosos, S.A., as obras se encon
tram executadas de acordo com o projeto aprovado, e, verificando que decorreram dois anos sobre o 
auto de receção provisória desta obra, estão, assim, reunidas as condições previstas na línea a) do n.0 

1 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 190/2012, de 22 de agosto, para se libertar 60% do valor da caução 
prestada no âmbito de execução desta obra. 

--Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e proceder à liberta
ção parcial da caução, na referida percentagem. 
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------ Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vice-presidente, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado, por esse motivo, 
pelo tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

----CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO -1." FASE- PAVIMENTAÇÕES NA 
SEDE DO CONCELHO - Libertação parcial de caução: Presente o auto de vistoria da obra em epí
grafe, datado do dia dezasseis de maio passado, do qual consta que verificados os trabalhos pela res
petiva comissão constituída por representantes desta câmara municipal e pelo representante do 
empreiteiro, a firma TOP BET - Trabalhos de Obras Públicas, Pavimentos Betuminosos, S. A., con
cluindo que as obras se encontram executadas de acordo com o projeto aprovado, e, verificando que 
decorreram dois anos sobre o auto de receção provisória desta obra, estão reunidas as condições pre
vistas na línea a) do n.0 1 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 190/2012, de 22 de agosto, para se libertar 
60 % do valor da caução prestada no âmbito de execução desta obra. 

--Face ao teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e proceder à liberta
ção parcial da caução, na referida percentagem. 

----- Declarou-se impedido de participar nesta deliberação, alegando ter feito parte da comissão de 
vistoria, o Sr. Vice-presidente, António Jorge Fidalgo Martins, tendo-se ausentado, por esse motivo, 
pelo tempo estritamente necessário, enquanto esta deliberação decorria. 

---APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS: 

-- Presentes as minutas dos contratos remetidas pelo Programa Operacional Regional do Norte 
(ON.2): 

- "CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO "; 

- "PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTAS DA TERRA 
FRIA"; 

- "PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO- COMPLEXO DO BURRO 
MIRANDÊS ", 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

-- Presente também a minuta do contrato de alteração ao acordo inicial, 

-"ALTERAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA" 

remetida pelo Ministério da Educação e Ciência, alteração que, mantendo o custo do empreendimen
to de 840 225,45 Euros, altera a comparticipação a suportar por aquele ministério por verbas do 
PIDAC para o correspondente a 15% do total do empreendimento, até ao montante máximo de 126 
033,82 Euros, em vez da comparticipação nacional inicialmente contratualizada de 20%, sendo os 
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restantes 85% cofinanciados pelo fundos do FEDER (Operação Norte -10-0144-FEDER-000451), 
foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

---AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------

---LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PERFIS GEOFÍSICOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO/ Proposta da i21 Engenharia, Ambiente 
e Inovação, Lda.: Pelo Sr. Presidente foi apresentada a proposta da firma em título respeitante ao 
desenvolvimento dos trabalhos e estudos de prospeção geofísica, a localizar na concessão das termas 
de Terronha, área afeta ao polo hidrotermal, onde se localiza a captação designada AQ1 e envolvente. 

-----O valor da proposta, que inclui todo trabalho de estudo e levantamento topográfico de pormenor, 
é de 1500,00 Euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

------ Analisada esta proposta e considerando que se trata de uma situação especial de prestação de 
serviços da especialidade e considerando o valor em causa, foi proposto pelo Sr. Presidente que se 
proceda à adjudicação destes serviços à proponente, de acordo com a sua proposta. 

---ESTUDO DAS POSSIBILIDADES PRODUTIVAS DE ÁGUA MINERAL SULFÚREAS PARA 
APROVEITAMENTO NAS TERMAS DA TERRONHA, VIMIOSO, PORTUGAL I Proposta Técnica Y 
Económica: Pelo Sr. Presidente foi apresentada uma proposta da firma AGS, Análisis y Gestión del 
Subsolo, S. L., que tem por objeto a determinação das caraterísticas do subsolo na zona das Termas 
da Terronha, que inclui trabalhos de determinação das características do subsolo e identificar as fratu
ras produtivas de águas sulfúreas para aproveitamento nas termas. 

------O estudo abrangerá, para além do referido, uma profundidade de 250 metros com o objetivo de 
localização de nova prospeção e terá uma duração de cerca de oito dias dos quais três previstos para 
trabalho de campo e os restante para trabalho de gabinete, desenvolvendo-se a partir de agosto. 

------ A proposta é do valor total de 4950,00 Euros com previsão de pagamento em três prestações, 
respetivamente de 30%, 30% e 40%. 

------ O Sr. Presidente justificou que considerando que se trata de uma situação especial de prestação 
de serviços da especialidade que devem ser elaborados por técnicos especificamente credenciados; 
considerando que a firma é possuidora de reconhecido currículo e reconhecida capacidade técnica, 
considerando que esta firma foi recomendada pelo Dr. Alcino Oliveira, Diretor Técnico do Município 
para as termas da Terronha; considerando que o valor em causa, e tendo em conta que este tipo de 
serviços só pode ser prestado por técnicos da especialidade, foi deliberado por unanimidade adjudicar 
à proponente o serviço em causa, de acordo com a proposta analisada. 

-- APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE ALGOSO - SR.a DA ASSUNÇÃO NO RIO 
ANGUEIRA I NOVO PROCESSO DE LICENCIAMENTO: O Sr. Presidente da Câmara apresentou a 
comunicação 100.03 7/164, de 20/05/2012, da firma Hidroerg - Projetas Energéticos, Lda., pela qual 
esta firma explicita que na prossecução das diligências mantidas no sentido da posição construtiva 
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agora assumida pelo ICNF, relativa ao novo processo de licenciamento e em face de argumentação 
apresentada à DGEG relativa ao aumento de potência instalável no referido empreendimento, e 
encaminhando-se o processo no sentido de ser necessário apresentar novo Estudo de Impacte, que 
conduza à avaliação favorável do projeto. 

-----Neste sentido expõe a Hidroerg que, apesar de nunca ter imputado a qualquer das câmaras -
Vimioso e Mogadouro- intervenientes no processo, qualquer custo dos anteriores estudos de impac
te ambiental, em virtude de inicialmente ter assumido aqueles custos, vem agora propor, nos termos 
do Acordo de Cooperação assinado com esta câmara, juntamente com a câmara de Mogadouro pon
derem assumir, em conjunto, os custo do novo estudo de impacte ambiental, agora imposto para a 
reapreciação do novo processo, para o que, tudo indica, será favorável. 

--Referiu o Sr. Presidente que os custos em causa, a assumir conjuntamente com o Município de 
Mogadouro são de 16 285,00 Euros + IV A, e que a Hidroerg propõe o pagamento em duas presta
ções de 40% e 60% a liquidar respetivamente no início dos trabalhos e no final quando da entrega 
dos estudos, cujo prazo de elaboração é de três meses e meio, excluindo o período de férias (agosto). 

--- Ponderada a proposta da Hidroerg e considerando que, efetivamente, o ponto 7 do acordo de 
colaboração assinado determina que as despesas com estudos, projetos e procedimentos administra
tivos serão custeados pelas partes em iguais proporções, foi deliberado pagar metade das despesas 
referidas. 

--AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES- CANDIDATURA AO PLANO DE PROMO
ÇÃO DE EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRJCA (PPEC 2013-2014): Presente o ofi
cio re:f' 30/2013, de 05/06/2013, da agência em título dando conhecimento que candidatou ao plano 
de promoção de eficiência no consumo de energia elétrica (PPEC 2013-2014), que comtempla a 
substituição de 800 luminárias (lP) de 1 OOW, correspondendo a um investimento total de 193 888,00 
Euros, financiado em 135 721,60 Euros pelo PPEC e o restante pelo promotor, remetendo neste sen
tido cópia daquela candidatura. 

---Neste contexto refere ainda que se aguarda a aprovação para, posteriormente, promover adis
cussão interna naquele órgão sobre a forma de distribuição pelos associados. 

--Foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

--AJUSTE DIRETO PARA "AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TER
MAL- EQUIPAMENTO DE TRATAMENTOS" -Adjudicação: Presente o projeto de decisão do júri 
de acompanhamento do procedimento em título elaborado ao abrigo do artigo 125° do CCP, referindo 
que foi apresentada uma única proposta no âmbito do procedimento e título, da firma MUL TINOR

DESTE MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA, do valor de 74 849,50 Euros, acrescido 
do IVA a taxa em vigor, sendo este valor inferior ao preço base estimado pela Câmara para a emprei
tada em causa, concluindo que poderá, nestes termos, ser confirmada a adjudicação. 
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------ Face ao projeto de decisão analisado, foi deliberado por unanimidade adjudicar à única concor
rente. 

----CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS---------------------------

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - E.T.A.R. DE ARGOSELO, E.T.A.R. DA ZONA 
INDUSTRIAL, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO PARQUE DE CAMPISMO E DE VILAR SECO -
Relatório de exploração referente ao mês de abril/2013 e fatura D 0 5670103508 de 3713,18 
Euros: Analisada a informação técnica no 80/13, datada do dia 31 de maio, subscrita pelo Técnico 
Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração em epígrafe, emitido 
pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regulari
dade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em 
apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura. 

---EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA- Relatório refe
rente ao mês de abril/2013 e fatura n.0 5670103509 de 3931,45 Euros: Analisada a informação 
técnica no 79, datada do dia 31 do mês de maio, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda 
Ferreira Pinto, referente ao relatório de exploração referente ao mês de abril de 2013, emitido pela 
prestadora daquele serviço, a firma AGS, reportando que o serviço foi prestado com regularidade 
nada havendo a apontar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório em apreço e 
proceder ao pagamento da fatura referida. 

--EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- Relatório de exploração referente ao mês de abril/2013 e 
fatura no 5670103510 de 16 162,05 Euros: Analisada a informação técnica n° 81/2013, datada do 
dia 03 de junho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relató
rio de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., reportando 
que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por 
unanimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao seu pagamento conforme faturado. 

--- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao 
mês de abril de 2013 e fatura n.0 5670103507 de 15 197,38 Euros: Presente a informação técnica 
n° 84/2013, datada do dia 05 do mês de junho, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Fer
reira Pinto, referente ao relatório de exploração do mês de abril de 2013, emitido pela prestadora 
daquele serviço, a firma AGS, que conclui pela inexistência de anomalias, foi deliberado por unani
midade aprovar o relatório apresentado e proceder ao pagamento da respetiva fatura, de acordo com a 
informação em análise. 

--- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatura n.0 136/2013, no 
valor de € 1 737,62 Euros: Analisada a informação n° 215/2013, datada do dia 27 de maio, subscrita 
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pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto e pelo Fiscal Municipal, José Manuel Alves 
Ventura, relativa à fatura em epígrafe, referente aos retroativos de atualização de preços no período 
de Janeiro a Abril, no valor de 1737,62 Euros, apresentada pela firma Resíduos do Nordeste, foi deli
berado por unanimidade proceder ao respetivo pagamento e notificar a prestadora do serviço do teor 
da informação analisada e discrepâncias apuradas. 

------EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório extraordinário de Análise de 
Água Tipo Cl: Analisada a informação técnica n° 78/2013, datada do dia 31 de maio, subscrita pelo 
Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, verificando-se que os resultados obtidos se encon
tram dentro dos parâmetros legais, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório, de acordo com 
a informação analisada. 

---EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO-----------------------------------------

--DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

-- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi informado o executivo que, no âmbito da delegação das 
competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 
03 de novembro de 2009, ao abrigo do n. o 1 do artigo 65. o da Lei n. o 169/99, de 18 de setembro, alte
rada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e artigo 5.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, alterado pelo 
Decreto-Lei n. 0 177/2001, de 04 de junho, e Lei no 60/2007, de 04 de setembro, deferiu os seguintes 
pedidos de licenciamento de operações urbanísticas: 

- André Alexandre Quina Padrão - Construção de uma habitação unifamiliar e anexo, sita 
em Fortim, freguesia de Campo de Víboras; 

-Jorge Raposo Preto- Construção de uma habitação unifamiliar, sita em Trás do Seixo, fre
guesia de A velanoso; 

-Maria de Fátima Moreira Alves- Reconstrução de uma habitação unifamiliar, sita no Sei
xagal, freguesia de Argozelo; 

- António Velho Felix - Construção de um edifício destinado a garagem, sita no bairro de 
Vale de Milho, freguesia de Argozelo, 

foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

-- LICENCIAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS: 

--Manuel Maria Lucas Alves: Presente o auto de vistoria para efeitos de emissão de licença de 
utilização, datado dia trinta e um do mês de maio do ano em curso, referente ao edificio de habitação 
do requerente em título, sito ao no 41 da Rua das Freiras, em Vimioso, licenciado nesta câmara sob a 
licença 190, de 30 de junho de 1980, auto que conclui que no que respeita à implantação, área de 
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construção, número de pisos e aspeto exterior, a edificação cumpre na generalidade o licenciado, 
com alterações relativamente ao nível de compartimentação, reunindo os requisitos higiénico
sanitários mínimos previstos no RGEU para habitação. 

---Ponderado o teor do auto em apreço foi deliberado por unanimidade aprová-lo e deferir o pedi
do de emissão autorização de utilização como requerido. 

--CERTIDÕES: 

---Beatriz Jarrete Gonçalves Hazard- Certidão de idade de prédio urbano: Presente a infor
mação no 232, do dia 04 do mês em curso, do Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, rela
tiva ao pedido de certidão de idade do prédio urbano sito na Rua das Eiras das Figueiras, inscrito na 
Matriz Predial Urbana da freguesia de Argozelo, deste concelho, sob o artigo 1327, requerida pela 
munícipe em título, informação que conclui que, após deslocação ao local, o referido prédio é consti
tuído por paredes de alvenaria de pedra, antigas e bastante anteriores a 1980, no entanto o seu estado 
atual resulta de intervenções efetuadas ao longo dos anos licenciadas nesta câmara. 

--- Refere ainda que a aplicação do RGEU na freguesia de Argozelo, apenas se iniciou a sua apli
cação em 1982. 

-- Ponderado o teor da informação auto em análise foi deliberado por unanimidade certificar em 
conformidade com o requerido. 

---PEDIDOS DE APOIO----------------------------------

-- MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO- Pedido de Apoio: Presente o Oficio refi n.0 06/2013-F, de 
27 de maio, do clube em epígrafe, fazendo uma exposição das atividades que se propõe desenvolver 
ao longo do ano, destacando as provas de maior relevância; o Campeonato Nacional de Trial e a 
prova de Trial King of the Hammers, expondo ainda da forma como pretender dar cumprimento ao 
plano de atividades traçado para o ano em curso, solicitando, neste contexto, a atribuição do apoio 
anual com que esta câmara sempre tem contribuído, que lhe permita concretizar aquelas ações, foi 
deliberado por unanimidade conceder um apoio de 8000,00 Euros, idêntico ao ano anterior. 

- -IX ENCONTRO DE IDOSOS DO CONCELHO DE VIMIOSO: Analisada a informação n. 0 

17112, datada de 13 de maio, subscrita pela Técnica Superior de Serviço Social, Ana Celeste Falcão, 
na qual propõe a realização do IX Encontro de Idosos do Concelho de Vimioso, sugerindo o dia 30 de 
Julho, domingo, para a realização do evento no Pavilhão Multiusos de Vimioso. 

---Considerando a prática de anos anteriores e continuando o objetivo de promover o convívio e a 
partilha de experiências entre os idosos, foi deliberado por unanimidade autorizar a realização do 
referido encontro e assumir as respetivas despesas inerentes. 
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------ CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO - Pedido de Apoio 
Financeiro: Presente o pedido da direção da associação em epígrafe solicitando apoio financeiro, 
para fazer face às despesas relativas à presente época desportiva, foi deliberado por unanimidade 
conceder, a título extraordinário, um apoio no valor de 1500,00 Euros. 

------ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS "SANTULHANA" - Publicação da Revista "A San
tulhana": Presente, da associação em epígrafe, o pedido de subsídio para publicação anual da Revis
ta "A Santulhana", foi deliberado por unanimidade, a exemplo de anos anteriores, apoiar a publica
ção em título com a importância de 700,00 euros. 

------ lJl!JrlllJS --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- VIMIOSO 2003 - ATIVIDADES ARTESANAIS E TURÍSTICAS DE VIMIOSO, E.M. -
Exploração das Piscinas Municipais -Época de 2013: Presente a informação n.0 11 , datada de 
11106/2013 subscrita pelo Presidente do Conselho de Administração, da Empresa Municipal, João 
Lucas Roxas Ataíde, solicitando, à semelhança de anos anteriores, que se entregue, também este ano, 
à Empresa Municipal Vimioso 2003- Atividades Artesanais e Turísticas de Vimioso, a exploração do 
Bar e as Entradas nas Piscinas Municipais de Vimioso, foi deliberado por unanimidade ceder a explo
ração das referidas instalações, no período referido, conforme solicitado. 

------ Não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que mere
ceu a aprovação de todos os membros presentes nos termos do artigo 92° da Lei n.0 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e, nos termos da parte final da referida 
norma legal, vai também ser assinada. 

---Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi por unanimidade deliberado, que esta 
ata seja assinada por todos . s membros do órgão intervenientes na reunião, apesar do disposto na 
referida norma legal. 
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